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 2 (10) عتق والوالءكتاب ال -املوطأ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 لحظة لحظة، سم.

 فيه كالم ألهل العلم فيه كالم لكن شأن الذكر عظيم واألدلة عليه كثيرة، سم.
أحسن هللا إليك بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف 
األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير 
الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم قال المصنف رحمه هللا تعالى: كتاب العتق والوالء باب 

ا له في مملوك حدثني مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن من أعتق شرك  
ا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن رك  من أعتق ش  »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا رس

ال فقد عتق منه ما  العبد قّوم عليه قيمة العبد وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وا 
قال مالك رحمه هللا تعالى واألمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيَده يعتق في  «عتق
 العبد.

 ُدُه.سي
 أحسن هللا إليك.

ا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من األسهم بعد موته أنه ال في العبد يعتق سيُده منه شقص  
يعتق منه إال ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص وذلك أن وذلك أن عتاقة ذلك الشقص 

ا في ذلك وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت وأن سيده كان مخير  
ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إال ما أخذ من ماله ولم 
يعتق ما بقي من العبد ألن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين 

نما صنع ذلك الميت  ليس هم ليس هم ابتدؤوا العتاقة وال أثبتوها وال لهم الوالء وال يثبت لهم وا 
هو الذي عتق وأثبت له الوالء فال يحمل ذلك في مال غيره إال أن يوصي بأن يعتق بأن يعتق 
ما بقي منه في ماله فإن ذلك الزم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في 
ثلث مال الميت ألنه ليس على ورثته في ذلك ضرر قال مالك ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو 

عتقه عتق عليه كله في ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد يض فبت مر 
موته ألن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذي 
ن مات عتق عليه في ثلثه وذلك  يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش وا 

 .ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كلهأن أمر الميت جائز في 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، أما بعد:
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب العتق والوالء وفي بعض النسخ 
الرحمن الرحيم في بعضها البسملة مقدمة على الترجمة الكبرى كتاب العتق والوالء بسم هللا 

ا ا يذكر البسملة قبل الترجمة وأحيان  وبعضها مؤخرة ويوجد مثل هذا في صحيح البخاري أحيان  
م الترجمة عليها بعدها واألصل أن يبدأ بالبسملة هذا األصل أن يبدأ بها بين يدي الكالم ومن قد  

اسم السورة في المصحف بمنزلة اسم السورة في المصحف وهي  جعل الباب الترجمة بمنزلة
ر فسواء قدمت أو أخرت فال إشكال إن شاء هللا تعالى قوله و مقدمة على البسملة في جميع الس

كتاب العتق والوالء العتق إزالة الملك إزالة الملك وتحرير الرقيق وتحرير الرقيق كما يقال عتقت 
عن امتهان الطفولة وعتق الفرس وغير ذلك أمرنا بإخراج العواتق البنت يعني إذا كلفت وخرجت 

أمرنا بإخراج العواتق والحّيض وذوات الخدور إلى صالة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين 
لفت أو قاربت التكليف ويعتزل الحيض المصلى الشاهد العواتق جمع عاتق وهي البنت التي كُ 

كلف وال يعامل هان الطفولة الطفل ما ُيهاب مثل ما يهاب المُ قال أهل العلم ألنها عتقت عن امت
مثل ما يعامل المكلف مع أن المعاملة الحسنة مطلوبة للجميع لكن هذا هو سبب التسمية الوالء 
الوالء هو األثر المرتب على العتق هو األثر الذي يترتب على العتق وبه يكون اإلرث وبه يكون 

ا له في مملوك الشرك النصيب والشقص على رك  ق باب من أعتق شِ اإلرث من المعِتق يرث المعت  
ما سيأتي في الخبر وفي كالم مالك المقصود النصيب يكون عبد مشترك بين أكثر من سيد 

ا له في يملكه اثنان لكل واحد نصف أو ثالثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أو أقل من أعتق شرك  
فهذا إن كان له مال إن كان له مال على ما سيأتي في  مملوك عبد بين ثالثة واحد أعتق نصيبه

فأعطى شركائه حصصهم كم اللي هم أثالث ويعتقه  وم عليه قيمة العدلالحديث يبلغ ثمن العبد قُ 
ال فقد عتق منه ما عتق من  كامال ألن الشرع يتشوف إلى العتق طيب إن لم يكن له مال يقول وا 

هذا العبد باثنا عشر ألف  العدللغ ثم العبد قّوم عليه قيمة فكان له مال يبا له في عبد أعتق شرك  
وله ثلثه قوم باثني عشر ألفا ودفع ثمانية أربعة للشريك الثاني وأربعة للشريك الثالث ثم بعد ذلك 
يتحرر العبد إن لم يكن له مال عتق منه ما عتق يعني في بعض الروايات جاء ذكر االستسعاء 

 ى العبد وش معنى يستسعى؟ذكر االستسعاء وأال يستسع
 طالب: يسعى في طلب...

يسعى في طلب فكاك بقيته يسعى في طلب فكاك بقيته فإذا لم يكن له مال أعتق الثلث أو 
النصف لم يكن له مال قيل له قيل للعبد اسع في بذل المال لمن لم يعتق إن كان السيد المعتق 

ن لم يكن له مال فإن العبد إذا أعتق البعض له مال يكمل لعتق البقية ويعوض ا لشركاء وا 
ال فقد عتق منه ما عتق إذا لم يكن ثم مال وال استسعاء رفض العبد  يستسعى يستسعى وا 

ض والمبعض ا مبع  بعض  يكون مُ  االستسعاء يقول وهللا ما ما عندي قدرة على الكسب فإنه حينئذ  
بقدر ما فيه من الحرية تفويت  رية يرث ويورثعند أهل العلم يرث ويورث بقدر ما فيه من الحُ 
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ا له في عبد فكان م يقول من أعتق شرك  وِّ النصيب على الشريك بتصرف غيره يعني هذا الحديث قُ 
له مال يبلغ ثمن العبد اشترط له الشريك قال أنا ال أريد مال أنا أريد نصيبي من هذا العبد له 

ي عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ا له فمن أعتق شرك  »ذلك واال ليس له ذلك؟ الحديث يقول 
 فأعطى شركاءه حصصهم يعني باختيارهم واال قهر عنهم؟ «قّوم عليه قيمة العدل

  طالب: ....................
نعم هذا الواضح من الحديث لماذا؟ ألن الشرع يتشوف إلى العتق يتشوف إلى العتق فأعطى 

ال فقد عتق من ه ما عتق العتق جاء فضله وأنه من أفضل شركاءه حصصهم وعتق إليه العبد وا 
ا كان فكاكه من النار ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكا له من النار وهذا األعمال وأن من أعتق عبد  

من المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل أعتق عبد واحد ذكر كان 
ر فدل هذا على أن عتق أنثيين يقابل عتق ذكر فكاكه من النار أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النا

واحد وهذا كما قرر ابن القيم في الهدي يقول هذه من المواضع الخمسة التي فيها المرأة على 
النصف من الرجل يعني منها اإلرث العتق واإلرث والدية والشهادة والعقيقة خمسة هذا الحديث 

خالف بين أهل العلم هل هي مرفوعة أو متفق عليه وفي بعض رواياته ذكر االستسعاء على 
مدرجة ولذلك لم تذكر هنا قال مالك األمر المجتمع عليه عندنا يعني في المدينة بلدهم ومذهبهم 

الثلث السدس أكثر أقل ثلثه أو ربعه أو النصف  ا يعتق منه سيدهيعتق سيده منه شقص   في العبد
 ،نصفه أو سهما من األسهم بعد موته أنه ال يعتق منه إال ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص

ما يعتق منه إذا كان بعد الموت يعني أوصى بعتق نصيبه أو صى بعتق نصيبه هل يقال إذا 
ذه الحالة ليس له مال ألنه بوفاته هو في هذه الحالة ليس له مال في ه ؟كان له مال يعتق باقيه

ا ثلثه أو انتقل المال إلى الورثة قال األمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقص  
ا من األسهم بعد موته أنه ال يعتق منه إال ما أعتق سيده سمى من ذلك ربعه أو نصفه أو سهم  

وفاة الميت يعني وجدت ونفذت بعد  الشقص وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد
ا في ذلك معاش يعني في حال الصحة مخير يعتق الجميع يعتق خير  وفاة الميت وأن سيده كان مُ 

ا في ذلك ما عاش خير  البعض لكن بعد وفاته المال ليس له انتقل إلى الوارث وأن سيده كان مُ 
ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلى 

من العبد ألن ماله قد صار لغيره وهذا واضح فكان يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين 
فكيف يعتق ما بقي على قوم آخرين الذين هم الورثة فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم 

غيره يعني وش المتجه هنا في آخرين ليسم هم ابتدؤوا العتاقة يعني ما يلزمهم ألنه ماله قد صار ل
إذا أوصى بعتق البعض بعتق نصيبه اآلن ال يلزم أن يؤخذ من ماله فيدفع  ؟مثل هذه الصورة

ستسعى يعني في مسألة االستسعاء فيه فرق بين حياة المعتق ا أو يُ بعض  للشركاء إنما يبقى مُ 
 ا.بعض  قيته أو يكون مُ وموته؟ ما فيه فرق فإما أن يستسعى ويطلب منه أن يسعى في انفكاك ب
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  طالب: ....................
 ال ال، هو تصرف في مال الغير تصرف في مال غيره.

  طالب: ....................
يعني أوصى بثلث ماله؟ بيشير اإلمام الحين إن شاء هللا. وال يترك لهم إنما صنع ذلك الميت 

الوالء فال يحمل ذلك في مال غيره فال يحمل ثبت له الوالء وأثبت له الذي هو هو الذي أعتق وأُ 
ورثته إذا و شركائه لما بقي منه في ماله فإن ذلك الزم  يعتقفي مال غيره إال أن يوصي بأن ذلك 

من ثلث من من يعتق باقيه من أصل  كان وصية صارت قيمته الثلث فأقل من التركة فإنه حينئذ  
ئه قالوا أعتق احنا ما لنا دعوى نريد ليس هذا ورثته ليس لشركاو شركائه لالميت فإن ذلك الزم 

يأبوا ذلك عليه وفي ثلث مال الزم للشركاء والزم للورثة إذا كان بالثلث فأقل وليس للشركاء أن 
الميت ألنه ليس على ورثه في ذلك ضرر الثلث رايح رايح لكن إذا كان الثلث مما أوصى به مما 

تق نصيبه من عببالوصف إذا قال ثلث مالي أوصى  يعود مما تعود غلته إلى الورثة أو بضعهم
من العبد وبقية الثلث يصرف ريعه لمن يطلب العلم األقرب فاألقرب أو للمريض يعالج منه أو 

هل للورثة أن يتدخلوا في مثل هذا؟ على  كذا ثم قّوم هذا العبد فوجد أنه يقضي على الثلث كامال  
رموا من وحرم بعضهم بوصفه من غلة هذا الوقف من كالم اإلمام ليس لهم أن يتدخلوا ولو حُ 

غلة هذا الوقف قال مالك ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو 
ا ا مرض  مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه ألن له أن يتصرف في الثلث ولو كان مريض  

وذلك أنه ليس  الصف ثل من من حضر ا على ما تقدم مثل الحامل التي قربت والدتها وممخوف  
بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته ألن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه 
ولم ينفذ عتقه ألن للموصي أن يرجع في وصيته وهذا حكمه حكم الوصية وأن العبد الذي يبت 

ن مات أعتق علي ه في ثلثه وذلك أن أمر سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش وا 
 الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله وهذا ظاهر على ما تقدم، نعم.

 أحسن هللا إليك.
ا له فبت عتقه حتى تجوز حتى تجوز شهادته باب الشرط في العتق قال مالك من أعتق عبد  

شترط على عبده من مال أو وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس للسيد أن يشترط عليه مثل ما ي
من أعتق »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ا من الرق ألن رسول هللا خدمة وال يحمل عليه شيئ  

 «ا له في عبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبدشرك  
 .من الرق  ا أحق باستكمال عتاقته وال يخلطها بشيءقال مالك فهو إذا كان له العبد خالص  

ا له فبت عتقه حتى يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب الشرط في العتق قال مالك من أعتق عبد  
ا تثبت له أحكام األحرار تجوز شهادته ألن تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه ألن يكون حر  

شهادة العبد ال تقبل وهذا بخالف روايته ألن روايته مقبولة تعديله مقبول للرواة لكن تعديله 
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للحر ناقص ال، وتتم حرمته يعني يأخذ أحكام األحرار ال شك أن العبد ناقص بالنسبة  ؟للشهود
ه قياس الشبه فاستعمل فيه قياس الشبه يعني األحكام ولذا اختلف في بعض تصرفاته فاستعمل في

يعني من المسائل التي يختلف فيها أهل العلم و يرجعون في ذلك للقياس ألنه  ؟هل يلحق بالحر
وعلى كل حال هذه  ؟ال نص فيه هل هو مقيس على الحر أو على البهيمة التي تباع وتشترى 

ن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده لعله يأتي لها مناسبة فليس ويثبت ميراثه وليس لسيده أ
عتقه أعتقه في حال حياته ثم بعد ذلك أراد أن يستخدمه وأراد أن  ة يعني إذا بت  دممن مال أو خ

دمة جزئية أو نوع واضح من الخدمة يشترط عليه قال هو عتيق لكن شريطة أن يخدمني ولو خِ 
يوم ليس له ذلك ألنه إذا عتق صار وصلني إلى المسجد وردني كل ييقول أنا بأعتق فالن لكن 

ا من الرق حرا وال سلطان لسيده عليه مثل ما يشترط على عبده مما له خدمة وال يحمل عليه شيئ  
 ا من الرق وش معنى هذا؟وال يحمل عليه شيئ  

 طالب: ال يعطل جزء من منافعه لصالحه.
 ق.ا من الرِّ وال يحمل عليه شيئ  

  طالب: ..............
فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة وال يحمل عليه هو قال 

 ا من الرق.شيئ  
  طالب: ..............

يعني ال حسي وال معنوي أبد خالص صار في مصفه كأنه هو ولذا لما عتقت بريرة وزوجها لم 
عليه الصالة -لك والنبي يرت أن تبقى معه أو ال تبقى فاختارت عدم البقاء وتم لها ذيعتق خُ 
لم يلزمها بالبقاء إنما أشار إليها فإذا عتق على سيده انتهى أراد أن يخدمه مكافأة له  -والسالم

ا له في من أعتق شرك  »قال  -صلى هللا عليه وسلم-بطوعه واختياره فاألمر إليه ألن رسول هللا 
عتق إذا خدم هذا العبد المُ  «عبدعتق قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه ال

أو نقول أن هذا رجوع في بعض ما تخلص منه هلل جل  ؟سيده بطوعه واختياره فهل يقبل السيد
 ؟هل نقول هذا رجوع كالعود في الهبة والصدقة إذا قبل ذلك ؟وعال

  طالب: ..............
من صنع إليكم »افأة عتق وانتهى عتق وصار يتردد عليه ويخدمه أو نقول هذا من باب المك

 .«معروفا فكافئوه
  طالب: ..............

هو الكالم المسألة بطيب نفس أو من غير طيب نفس تقدم إذا كان بحيث يأتي إليه كل يوم 
 المغرب يصب القهوة لضيوفه يقول وهللا ملكني بالفعل يعني أعتقني وحررني من الرق أنا أخدمه.

 هللا.طالب: ال يشكر الناس من ال يشكر 
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ال شك أنه من باب المكافأة لكن يبقى أن النفوس في مثل هذه التصرفات ال يمكن ضبها ال 
يمكن ضبها افترض أن أخذه شهر يتردد عليه كل يوم يصب القهوة لضيوفه من باب المكافأة 

 ؟وتخلف يوم
  طالب: ..............

فهل مثل هذا التصور  الكالم على النفوس إذا عودت شيء خالص صار حق من وجهة نظرهم
للسيد من الورع أال تقبل منه اآلن هو حر يملك تصرفاته مادام عتق فهل نقول  ؟يؤثر أو ال يؤثر

شيء؟ وأنك مادام أخرجته هلل اترك جميع تصرفات الرق؟ خله يصب القهوة في محل ثاني ويأخذ 
حظ المعِتق ال يجوز لظر أجرة وهل إعطاؤه من األجرة مثل شراء الصدقة أو يقال أنه إذا كان الن

ذا كان النظر فيه  يعني افترضنا أن شخص تصدق بصدقة فوجدها تباع  ؟حظ المعت ق جازلوا 
بثمن بخس فأعطى فيها ضعف القيمة يالم واال ما يالم؟ أعطيت صاحبك زميلك كتاب ثم بعد 

بيعه به  ذلك وجدت وجدته يبيع الكتاب بنصف قيمته أو ربع قيمته فاشتريته بأضعاف ما أراد
 يشتريه ولو كان فيه حظ ألن مثل هذا يتدرج إلى أن يشتري صدقته أهل العلم يقولون الورع أالّ 

ضها للبيع فال تسام إال شيء يسير ثم يأتي هذا يسومها بأقل من الناس أو يرجع فيها قد يعرِ 
فيها ول خذها صاحب معروف علينا خذها بدون مقابل المقصود أن مثل هذه األمور ينظر فيق

-اإلنسان ال ينظر فيها إلى حظ نفسه ليكون رجع بشيء مما أخرجه هلل جل وعال ألن رسول هللا 
ا له في عبد قّوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه رك  من أعتق شِ »قال  -صلى هللا عليه وسلم

ا أحق باستكمال عتاقته وال قال مالك فإذا كان له العبد خالص   «حصصهم وعتق عليه العبد
ا أحق باستكمال عتاقته يعني إذا لم يكن خلطها بشيء من الرق فهو إذا كان له العبد خالص  ي

شرك يعني مشاركته فهو أحق باستكمال عتاقته وال يخلطها بشيء من الرق يعني ال يبقيه 
 ا أو بشيء من الرق أو بشيء يشبه الرق من االمتهان والخدمة، نعم.مبعض  

 أحسن هللا إليك.
  .........طالب: .....

ال سيما من النساء كبيرات السن تعتق تقول ال ما أبي العتق وين أروح إذا  إيه بعض األرقاء
وعلى وضعي ما أبي العتق فهل في مثل في عتق مثل هذه  هذا حصل حصل أبجلس ؟عتقت

المرأة من الفضل مثل ما في عتق رجل كامل التصرف ويستفيد من نفسه ويستفاد منه أكثر 
ا عتق من يظن به أنه يكسب األموال هل بكثير من هذه المرأة ال شك أن مثل هذا يتفاضل وأيض  

 ء األمة ال شك أن هذه أمور تتفاوت، نعم.عتقه مثل عتق من يتوقع منه أنه يكون من علما
 أحسن هللا إليك.

  طالب: ..............
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مما يتشرف بها  -عليه الصالة والسالم-لكن خدمة النبي  الخدمة مر بنا أنه ال يجوز أن يشترط
ا له قال على أن تخدم كل مسلم ومادام ما اشترط شيئا لنفسه هو فالتهمة منتفية لو أعتق عبد  

أنا ما أبي منك خدمة اخدم المسجد وأنت حر له ذلك واال ليس له ذلك؟ يعني ما اشترط المسجد 
 مثل هذه الصورة، نعم. ؟ا لحظ نفسهشيئ  

 أحسن هللا إليك.
حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد وعن  ا ال يملك ماال غيرهمباب من أعتق رقيق  

أن رحمهم هللا تعالى  حمد بن سيرينغير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن م
ا له ستة عند موته فأسهم رسول أعتق عبيد   -صلى هللا عليه وسلم-في زمان رسول هللا  رجال  
ا أعتق عبيد   -صلى هللا عليه وسلم-في زمان رسول هللا  أن رجال   -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

قال  بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد -صلى هللا عليه وسلم-له ستة عند موته فأسهم رسول هللا 
وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن  مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم

ا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان ا له كلهم جميع  أعتق رقيق   في إمارة أبان بن عثمان أن رجال  
يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع  ا ثم أسهم على أيهمبن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثالث  

 .السهم على أحد األثالث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم
  طالب: .................

 اسمه عجز حكمي سببه الكفر بال شك إيه.
  طالب: .................

 ... وش المانع؟
  طالب: .................

االبتداء ال بد فيه من ... وأوالده أوالد الرقيق .. ال االستدامة تختلف عن االبتداء والكالم أن 
 الولد يتبع أمه حرية ورقا فقد يولدون في اإلسالم.

  طالب: .................
إيه إال، هم يتبعون أمهم هم يتبعون األم فقد يولدون مسلمين في اإلسالم ومع ذلك يستمر الكفر 

 تختلف. فالمسألة مسألة ابتداء أما مسألة االستدامة ال،
ا ال يملك ماال غيرهم حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن يقول رحمه هللا باب من أعتق رقيق  

في زمان رسول  لحسن بن أبي الحسن البصري عن محمد بن سيرين أن رجال  غير واحد عن ا
صلى هللا عليه -ا له ستة عند موته فأسهم رسول هللا أعتق عبيد   -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
بينهم فأعتق ثلث العبيد هذا يرويه اإلمام مالك رحمه هللا بدون ذكر الصحابي فهو مرسل  -موسل

ومعلوم أن اإلمام مالك يحتج بالمراسيل ووصله مسلم رحمه هللا من حديث عمران بن حصين 
يملك ستة عبيد فقط ال مال له غيرهم فأعتق  -عليه الصالة والسالم-فهذا رجل في زمن النبي 
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ا له ستة عند موته يعني لو أعتقه في حال صحته ينفذ نعم كما لو خرج من تق عبيد  الستة أع
فليس له أن يتصرف إال بالثلث فأقل فأسهم رسول جميع ماله في حال صحته لكن هذا عند موته 

يعني   ١٤١الصافات:  ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ژبينهم يعني أقرع بينهم  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد  -صلى هللا عليه وسلم-أقرع قرعة والقرعة شرعية فأسهم رسول هللا 

ال لو قال االثنان  فأعتق تلك العبيد أعتق اثنين ثلث الستة بالقرعة والقرعة ال شك أنها شرعية وا 
فليس لهم ذلك ألنها  ما بال إخواننا يعتقون ونحن نبقى في الرق  ق أو األربعة الذين بقي عليهم الر 

عليه الصالة -ا لمن للحنفية الحنفية ما يرون القرعة فباعهم النبي قرعة والقرعة شرعية خالف  
في من يزيد يعني في الحراج قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم لكن  -والسالم

ه بالثلث فأقل قال لو كان له مال غيرهم أعتق منهم بقدر ثلثه ألن له أن يتصرف في مرض
في إمارة أبان بن عثمان أبان هنا  وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجال  

 مصروف واال ممنوع؟
 طالب: يصح الوجهين.

 اآلن الضبط الضبط في الكتاب.
 طالب: ممنوع من الصرف.

 واألرجح أيهما أرجح؟ألنه صرفه بفتحة ممنوع من الصرف 
  .................طالب: 

 أيهم أرجح؟
  طالب: .................
 يعني األرجح الصرف.

  طالب: .................
طيب عندنا المقترن بألف ونون زائدتين ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف فهل هذا فيه ألف 

ا ويقولون روف  مص ونون زائدتين أو نقول أن النون أصلية من اإلبانة ال من اإلباة فيكون حينئذ  
كالما معروف ومشهور من منع أبان فهو أتان مع أن ابن مالك ابن مالك إمام في العربية 

 في إمارة أبان بن عثمان  ومشهور صاحب األلفية يمنعه من الصرف. أن رجال  
ا ا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثالث  ا له كلهم جميع  أعتق رقيق  

ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون يعني الذي للميت من ماله الثلث فإذا خرج سهم 
الميت الذي هو الثلث يعتقون فوقع السهم على أحد األثالث فعتق الثلث الذين وقع عليهم السهم 
وهذا مؤيد للخبر في الحديث الصحيح واإلمام مالك يذكر مثل هذه التصرفات من الصحابة 

 ين ليبرهن على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ.والتابع
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 أحسن هللا إليك.
مضت السنة  حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول باب القضاء في مال العبد إذا عتق

أن المكاتب  قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن العبد إذا أعتق تبعه ماله
ن لم يشتر  طه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الوالء إذا تم ذلك وليس مال إذا كوتب تبعه ماله وا 

العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أوالدهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما 
ألن السنة التي ال اختالف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا 

ا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا قال مالك ومما يبين ذلك أيض   يتبعه ولدهكوتب تبعه ماله ولم 
قال مالك ومما  أخذت أموالهما وأمهات أوالدهما ولم تؤخذ أوالدهما ألنهم ليسوا بأموال لهما

قال مالك  ا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في مالهيبين ذلك أيض  
 .هو وماله ولم يؤخذ ولده ا أن العبد إذا جرح أخذأيض  ومما يبين ذلك 

هل العبد يكون له مال أو  يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: باب القضاء في مال العبد إذا عتق أوال  
عند الجمهور ال يملك وال بالتمليك وعند مالك يملك بالتمليك فهل يتصور أن يكون له  ؟ال يملك

بالتمليك أموره الخاصة به كثيابه وأثاثه الذي جرى العرف على أنه والذين يقولون ال يملك  ؟مال
له يتبعه فإذا بيع العبد هل يباع عريان أو يباع بثوب؟ يباع بثوب ويباع بما يتبعه عادة قال 

مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله يتبعه ثوبه حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول 
يقول  هر ء حاجاته الخاصة به التي جرى العرف بأنها ال يستعملها غييتبعه فراشه يتبعه أشيا

مضت السنة والقائل تابعي وليس بصحابي أما إذا قال الصحابي السنة فال يريد بذلك إال سنة 
وسالم بن عبد هللا بن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهّجر  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

قراره فمثل هذا يقال أنه من  يعني يوم عرفة وجعله أهل العلم من المرفوع ألنه بحضرة أبيه وا 
السنة يعني مرفوع أو سنة الخلفاء كما يقوله بعضهم نعم األصل أن السنة إنما يراد بها سنة 

ذا كانت من تابعي صار لها حكم الرفع لكنها ليست متصلة  -صلى هللا عليه وسلم-النبي  وا 
أن المكاتب إذا كوتب تبعه و ن ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله تكون مرسلة قال مالك مما يبي

ن لم يشترطه المكاتب هل يملك أو ال يملك هو رق ما بقي عليه درهم لكنه لكن ملكه  ؟ماله وا 
ال بد أن يملك من أجل أن  ؟ضرورة يعني كونه يملك ضرورة كيف يوفي بمكاتبه وهو ال يملك

ن لم يشترطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الوالء الوالء لمن أعتق الوالء  يعطي سيده مما كسبه وا 
لمن أعتق إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد نعم الولد يختلف عن 
المال ال شك أن الولد له أحكامه والمال له أحكامه وليس ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة 

ما أوالدهما بمنزلة رقابهما يعني حكمهم حكمهم ليسوا بمنزلة أموالهم التي ما كان لهما من ولد إن
ا ألن السنة التي ال اختالف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم كم  يمكن االنفصال عنها حُ 

عليه -يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده ما يتبع العبد سماه النبي 
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مالك يتبع ما فيه إشكال ألنه قد يملك نقود لكن  عند ؟مال فهل يدخل فيه النقود -المالصالة والس
باع بيع العبد بمائة دينار ومعه عشرة  ما يملك فإذا بيع وعنده عشرة دنانير مثال   ؟عند غير مالك

ني يع ا ما ال يثبت استقالال  دنانير يصح البيع واال ما يصح؟ يعني كتاب وعشرة بمائة يثبت تبع  
 بيع المحل وفيه دراهم إذا قال أبيعك في الدرج دراهم تتبع واال ما تتبع؟

  طالب: ....................
 والذي يقول ال يملك؟

  طالب: ....................
والدرج فيه دراهم تكون تبع  مسألتنا إذا بيعت بقالة مثال   ... ألنها له ما خرجت من ملكه أصال  

 بتبع البيع تحتاج استثناء واال ما تحتاج استثناء؟البيع واال ما هي 
  طالب: ....................

 يعني هل هذه قريبة من مدة عجوة درهم مد ودرهم بدرهمين؟
  طالب: ....................

إيه لو قلنا درهم مد ودرهم بدرهمين جعلنا الدرهم في مقابل الدرهم والمد في مقابل الدرهم الثاني 
ي يجعل مع الدرهم مع المد درهما في مقابل درهمين هذا لوال االختالف بين الدراهم لكان لكن الذ

العمل ضربا من العبث لكن عنده الدراهم تختلف منها الناقص ومنها المغشوش ومنها فدل على 
هذاك درهم ناقص وزنه شيء يسير ثم يعطيك درهم كامل في مقابل هذا أنهم يقصدون مثل هذا 

ا منعها من منعها من أهل العلم طّيب كرتون مناديل فيه بريال وفيه بريالين يؤثر في الدرهم ولذ
 البيع أو ال يؤثر؟ 

  طالب: ....................
 لماذا؟ 

  طالب: ....................
ألن الريال هو الريال الريال هو الريال ما تقول وهللا هذا منشق يسوى ريال ال، لكن الدرهم بقدر 

 ه ينقص ألنه بالميزان.نقص
  طالب: ....................

ن كان المقصود  هذه المسألة يدخل فيها إذا كان الشراء الباعث عليه هو الدراهم له حكم وا 
نما أوالدهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما وال  الحليب والبقية تبعها هدية ما فيها شيء، وا 

ألموال واألوالد ألن السنة التي الختالف فيها أن العبد إذا شك أن أن االختالف واضح بين ا
عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال 

ا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أوالدهما ألن أم مالك ومما يبين ذلك أيض  
اإلماء ما لم .. السيد فإنها يعتقها ولدها قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا  الولد حكمها حكم
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بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في 
ذلك يعني إذا كان عنده خمسة أوالد فباع األب السيد باع األب قال أنا وهللا شريته أحسبه على 

ألن هذه أمور يحصل فيها إشكاالت كثيرة وال بد من االنتباه لها ألن لها نظائر صور شاء هللا  ما
يعني شخص راح للحراج وفي شنطة السيارة أثاث يبي يبيعه وحرج عليه عشرة عشرين مائة 

 نزل العفريته االستبنةقال .. نزل األثاث نزل  مائةثين وقف على زيد من الناس ثالثمائتين ثال
قال كل اللي في هالشنطة ما يقع هذا؟ وهذا قال وهللا أنا بعت األثاث واالستبنة هذي تبع السيارة 
ما تباع فمثل هذه الصور ينتبه لها يقول ومما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه 

تثناة ما فيها ا االستبنة والعفريتة مسا وعرف  ماله لم يدخل ولده في ماله يعني هذا مستثنى شرع  
 إشكال قال، نعم.

  طالب: ....................
 إيه لكن اإلشكال في أنت .. للجمهور ما جرت العادة بملكه مثل الثوب و.. 

  طالب: ....................
ا أن العبد إذا جرح أخذ هو ال، هذا في مسألة في مسألة المكاتب، قال مالك ومما يبين ذلك أيض  

ذ ولده يؤخذ إذا كان إذا كان أرش الجناية أو قيمة المتلف أكثر من قيمته على ما وماله ولم يؤخ
 مضى يخير السيد بأن يدفع العبد أو يدفع األرش.

  طالب: ....................
 المسألة خالفية والراجح أنه... 
  طالب: ....................


